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Zastupitelstvo obce Sedlec 

Obecně závazná vyhláška 

obce SEDLEC 

č. 04/2016, 

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb ps ů na veřejném prostranství v obci Sedlec  

 

Zastupitelstvo obce Sedlec se na svém zasedání dne 12.4.2016  usnesením č. 4/2016/11 
usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláškou“) se stanovují pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství v obci Sedlec a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 

 

Čl. 2 

Pravidla pro pohyb ps ů na veřejném prostranství 

 

1) Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce1 je možný pohyb psů pouze „na 

vodítku“. 

 

2) Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce se zakazuje výcvik psů. 

 

3) Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa  

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem přičemž fyzickou osobou se rozumí 

např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 

 

 
                                                 
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



4) Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a 

záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených 

osob. 

 

5) Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy dle § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 

Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů při výkonu práva myslivosti ve smyslu 

zvláštních právních předpisů dle téhož zákona. 

 

6) Osoba uvedená v odst. 2. je povinna zajistit, aby pes neznečišťoval veřejné prostranství, 

popř. zajistit odstranění takovéhoto znečistění. 

 

 

Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 

 

    …………………….                                                                        ..….………………...      
    Václav Hrabě                     Ladislav Bukvička 
    místostarosta                                                                                        starosta  
 
  
   …………………….                                                                                   
   Ing. Tomáš Petrtýl                      
    místostarosta                                                                                         
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………………… 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..      
 

 


